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Halka Arza ili~kin Duyurudur
Ortakhglmlzm odenmi~ sermayesinin 8.600.000 TL'den 12.200.000 TL'ye
artirIlmasl nedeniyle ihra~ edilecek 3.600.000 TL nominal degerli paylarm halka arzma
ili~kin duyurudur.
~oz

konusu paylar, Sermaye Piyasasl Kanunu'nun 4'iincii maddesi uyarmca
Sermaye Piyasasl Kurulu (Kurul)'nca .I.9..I.Q.~.I.Ze.(1 tarih ve .. !1..8'.I.!.~/.... say! ile kayda
ahnml~tIr. Ancak kayda ahnma ortakhglmlZm ve paylarmm Kurul veya kamuca tekeffiilii
anlamma gelmez.
OrtakhglmlZ ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrmtIh bilgileri i~eren
izahname \Q/~2011 tarihinde .Ar...tQ.CQ Ticaret Siciline tescil edilmi~ olup,
ortakhglmlzm www.saraymatbaa.com adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydmlatma
Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) yaylmlanml~tIr. Aynca ba~vuru yerlerinde
incelemeye a~lk tutulmaktadlr. YatInm kararmm izahnamenin incelenmesinden sonra
verilmesi gerekmektedir.
1. Paylarm Halka Arzma ili~kin Bilgi:
a)

Halka arz siiresi:

Halka arz edilecek olan 3.600.000 TL'lik paylar ~b.lD6/2011 ile·l~.Io.612011 tarihleri
arasmda a~aglda belirtilen ba~vuru yerlerinde 2 (iki) gUn sUreyle sat1~a sunulacakttr.
Bir paym nominal degeri 1 (Bir) TL olup, 2,90 TL - 3,20 TL'den sat1~a arz edilecektir.
b)

Ba~vuru ~ekli:

Mevcut paylarm "Borsada Satl~ Yontemi" ile halka arz edilmesi nedeniyle, pay almak
suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, sat1~ sUresi iyinde istanbul Menkul Klymetler
BorsaSI 'nda i~lem yapmaya yetkili Borsa Uyesi kurumlardan birine ba~vurmalan
gerekmektedir. iMKB Birincil Piyasa'da i~lem saatleri 10:30 - 12:00'dir. iMKB'de i~lem
yapmaya yetkili araCl kurulu~larm listesi iMKB'nin internet (www.imkb.gov.tr) sitesinde,
iMKB ayhk bUltenlerinde ve Sermaye Piyasasl Kurulu'nun (www.spk.gov.tr) internet sitesinde
yer almaktadlr.
c)

Ba~vuru

Yerleri:

Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin satt~ sUre§. igerisinde iMKB'de
i~lem yapmaya yetkili araCI kurumlardan birine ba~vurmalan gerekmektedir. iMKB'de i~lem ..

yapmaya yetkili araCl 'kurumlann listesi www:spk.gov.tr adresinden' ogrenilebilir. iMKB
Birincil Piyasa'da seans saatleri 10:30 - 12:00'dir.
; ..

d) Paylarm Teslim ~ekli:

~

Paylann fiziken teslimi soz konusu olmaYlp paylar, Sermaye Piyasasl MevzuatI
I(erl(evesinde Merkezi KaYlt Kurulu!?u A.S. nezdinde hak sahipleri bazmda kayden i~.~tir.
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2. Sirkiilerin Sorumlulugunu Yiiklenen Ki~iler
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Kanuni yetki ve sorumluluklanmlz dahilinde ve gorevimiz gergeve d~b ~ddii~r}~e
eklerin?e yer, alan soru":lu old~g~m~z klslmlarda y~,r ~lan bilg,ile~in ve ,veril . iI}~ge)' ~~g~,~yglm,l
?1?ugUh~.v~. Izahna~enl~ bu..bIlg~ler~n anla~llm degl~tlrece~ mtehkte bIr eksl~~'lj}l~\t~~~~~j)"
ll(m her turIu makul ozenm gostenlmI~ oldugunu beyan edenz.
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